Voorwaarden Annuleringsfonds Camping Roland
Wij adviseren u om deel te nemen aan het annuleringsfonds, het is echter geen verplichting.
Zonder deelname aan het annuleringsfonds, gelden de annuleringsvoorwaarden volgens
artikel 6 van de RECRON-Voorwaarden.
1. Algemeen
Elk annuleringsfonds wordt afgesloten per kampeerplaats/verhuuraccommodatie. De kosten
voor deelname aan het annuleringsfonds kunnen niet worden gerestitueerd. Annulering dient
direct, doch uiterlijk 5 dagen na de gebeurtenis te worden doorgegeven via 0485-531431 of
info@campingroland.nl. Herroeping van de annulering is na het doorgeven in principe niet
meer mogelijk.
2. Kosten
Het annuleringsfonds bedraagt 5% van de totale verblijfskosten, met een minimum van €5,50
(excl. 21% assurantiebelasting). Toeristenbelasting, waarborg, huur linnengoed, huur
kindermeubels, eindschoonmaak en/of administratiekosten vallen niet onder verblijfskosten.
3. Geldige annulering
U kunt annuleren cq. vroegtijdig vertrekken via het annuleringsfonds onder de volgende
omstandigheden, mits gestaafd met een officiële verklaring (bijvoorbeeld doktersverklaring):
a) Overlijden, plotseling opgetreden ernstige ziekte of ongeval, van familie in de eerste of
tweede graad, het gezinshoofd of één der deelnemers.
b) Plotselinge onvrijwillige werkloosheid van gezinshoofd;
c) Plotseling een arbeidsovereenkomst aangaan voor onbepaalde tijd en voor tenminste
20 uur per week, voorafgegaan door een periode van werkloosheid, waarbij de
nieuwe werkgever niet akkoord gaat met afwezigheid in de geboekte periode;
d) Bij het oplopen van aanzienlijke schade aan eigendom ten gevolge van opzettelijk
strafbare feiten veroorzaakt door derden, brand of natuurrampen;
e) Definitieve ontwrichting van het huwelijk, waarvoor na reservering een
echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Hiermee wordt gelijk gesteld het ontbinden
van een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst.
Het moment van annuleren bij vroegtijdig vertrek, is wanneer u de plaats leeg oplevert cq. uw
accommodatie definitief verlaat. Restitutie geschiedt naar rato van het aantal niet verbleven
nachten.
O.a. bij griep of andere lichte ziekte, slecht weer of geen vrij kunnen krijgen van het werk
geldt het annuleringsfonds niet.

4.1Dekking comfortplaats
Bij een geldige annulering worden de verblijfskosten en de toeristenbelasting gerestitueerd
vanaf het moment van annuleren. Eventuele reservering-/administratiekosten worden niet
gerestitueerd.
4.2 Dekking verhuuraccommodatie
Bij een geldige annulering worden de verblijfskosten en de toeristenbelasting gerestitueerd
vanaf het moment van annuleren. Schoonmaakkosten, huur van linnengoed en huur van
kindermeubels worden alleen gerestitueerd bij geldige annulering vóór aankomst. Eventuele
reservering-/administratiekosten worden niet gerestitueerd.
5. Reservering via derde partij
Indien u via een derde partij (bijvoorbeeld ANWB of Vacansoleil) reserveert, kunt u geen
gebruik maken van het annuleringsfonds van Camping Roland.
6. Onvoorziene omstandigheden
In omstandigheden waar deze voorwaarden niet in voorzien, beslist de directie.

